
 

 

  

DO11- ىل إلعلوم إلقانونية  مدخل إ 

DO12- إملدخل دلرإسة إلرشيعة الاسالمية 

DO13-  ىل إلعلوم  إلس ياس يةمدخل إ 

DO14- ىل إلعالقات إدلولية  مدخل إ 

DO15- مناجه إلعلوم إلقانونية والاجامتعية 

DO16- مدخل للعلوم الاقتصادية وإلتدبري 

DO17-  1إللغات وإملصطلحات 

  

DO31- قانون إملزيإنية 

DO32- إلقانون الاجامتعي 

DO33- إلأنظمة إدلس تورية إملقارنة 

DO34- إلنشاط الادإري 

DO35- إملسؤولية إملدنية 

DO36- قانون إلأرسة 

 

DP51-  1اترخي إلأفاكر إلس ياس ية 

DP52- إملرإفق إلعامة إلكربى 

DP53- إملالية إحمللية 

DP54- إلقانون إدلويل الاقتصادي 

DP55- إلس ياسات إلعمومية 

DP56-  إلقانونيةإملهنجية 

 

 

DV51- إلعقود إملسامة 

DV52-  اكت وصعوابت إملقاوةلقانون إلرش 

DV53- عمل الاجرإم 

DV54- إلقانون إلعقاري 

DV55-  إلقانون إملايل 

DV56- مناجه إلبحث 

 

DO21- لنظرية إلعامة لاللزتإمات وإلعقودإ 

DO22- إلقانون إلتجاري 

DO23- إلنظرية إلعامة للقانون إدلس توري 

DO24- إلقانون إجلنايئ إلعام 

DO25- إلتنظمي الادإري 

DO26- إلقانون إدلويل إلعام 

DO27-  2إللغات وإملصطلحات 

DO41- قانون إلرشاكت 

DO42- إلتنظمي إلقضايئ 

DO43- حقوق الانسان وإحلرايت إلعامة 

DO44- إلقانون إجلنايئ إخلاص 

DO45- إلقانون إجلبايئ 

DO46- وسائل إلوفاء وإالئامتن 

 

DP61-  2اترخي إلأفاكر إلس ياس ية 

DP62- قانون إلصفقات إلعمومية 

DP63- إملنازعات الادإرية 

DP64- تنظمي إجملال 

DP65-  مرشوع هناية إدلرإسة 

DP66- مرشوع هناية إدلرإسة 

 

DV61- إملوإريث 

DV62- إملسطرة إجلنائية 

DV63- إلقانون إدلويل إخلاص 

DV64- إملسطرة إملدنية 

DV65- مرشوع هناية إدلرإسة 

DV66- مرشوع هناية إدلرإسة 

 

    

إدلورة 

 إخلريفية

إدلورة 

 إلربيعية

عادة إلتسجيل للفصلني إلأول حدى وحدإت إلفصل وإلثاين فالثالث وإلرإبع مث إخلامس وإلسادس،  يسجل إلطالب إجلديد يف وحدإت إلفصل إلأول وإلثاين، ووفق نظام إلعالقات إلبيدإغوجية، تعطى إلأولوية يف إ  ومبعىن آ خر ال يسجل إلطالب)ة(يف إ 

ماكنية إلتسجيل يف ست وحدإت غري مس توفاة للمعدل يف إلفصول إلسابقة هلام.إخلامس آأو وحدإت إلفصل إلسادس وهو يتوفر   عىل إ 

آأو ابلتاكمل من معدالت  20/10عىل معدل يساوي آأو يفوق  )ة(تس توىف إلوحدإت حبصول إلطالبو  إلوحدإت مس تقةل من حيث إملعدل، وحيسب معدل إلفصل بناء عىل معدالت وحدإته، وحيسب معدل الاجازة بناء عىل معدالت إلفصول إلس تة.

   ، 20/05من وحدإت إلفصل عىل معدل رشيطة آأال يقل معدل آأي ، ، آأو بتاكمل إلفصلني إملتقابلني20/10 آأو يساوي فوقعىل معدل ي )ة(حبصول إلطالب لو س توىف إلفصوت  ،إلفصلني إملتقابلنيمعدال  تاكملحدإت نفس إلفصل، آأو ب و 

 إدلورة إخلريفية من بدإية إملومس إ ىل شهر يناير من لك مومس، ومتتد إدلورة إلربيعية من شهر فربإير إ ىل هناية إملومس إجلامعي. متتد

عادة إلتسجيل إال لكرتوين ابلنس بة للطلبة إلقدإىم وإجبة هناية لك مومس جامعي.  معلية إلتسجيل الالكرتوين للطلبة إجلدد، ومعلية إ 
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